A Arenys de Munt, el dia 24 de gener de 2018, a les 18 hores, es reuneixen les
següents persones, que formen part del Consell Municipal d’Ensenyament o que
actuen en representació de membres que no han pogut assistir a la reunió:
Representants polítics
Tònia Vila (regidora de Cultura, Ensenyament i Festes)
Violeta Xinxó (representant del PDeCAT)
Maria Ballester (representant de la CUP)
Representants de centres educatius
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí)
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí)
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans)
Susana Sánchez (nova cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Sonia Olivares (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans)
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon)
Aitana Dellonder (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Marga Galofré (AMPA La Petjada)
M. Àngels Salichs (directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada)
Cleofasa Martínez (cap d’estudis de l’Aula de Formació d’Adults Enric Camón)
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM)
Excusa la seva assistència: Lluís Campasol (representant del PDeCAT)
Fa de secretària Alícia Muns.
1: Lectura i aprovació acta sessió anterior
La regidora d’ensenyament, Sra. Tònia Vila, comenta que aquest Consell Municipal
d’Ensenyament s’hauria d’haver fet abans, però amb motiu dels fets polítics de
Catalunya es va acordar que només es farien aquelles reunions imprescindibles i als
Plens només hi aniria allò prioritari. Els Consells també es van cancel·lar.
2: Dades de valoració dels resultats acadèmics del curs anterior
INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON
1r ESO: van promocionar el 99% de 82 alumnes.
2n ESO: van promocionar el 100% de 79 alumnes.
3r ESO: van promocionar el 100% de 69 alumnes.

4t ESO: hi ha 2 repetidors de 77 alumnes. Aquest alumnat ha pogut anar a Cicles
Formatius, i al Projecte Riera també hi ha hagut molt d’èxit.
Competències bàsiques 4t ESO: 93’1% com a centre a català, un punt per sobre de la
mitjana del Maresme. A castellà, 94’4%. A anglès, 92’4%. A matemàtiques, 80’8%, per
sota de la mitjana al Maresme i Catalunya. Són conscients que han de donar una
empenta. Respecte a les proves científico-tecnològiques, s’han assolit molt bé les
competències.
Pel que fa al Batxillerat, hi va haver algun problema a 1r: alumnes que van haver d’anar
a setembre als exàmens no van poder inscriure’s a Cicles.
2n: hi havia 46 alumnes. El 87% de l’alumnat va aprovar i a les PAU van aprovar tots.
És significatiu que alguns alumnes que van acabar el 2n de Batxillerat optessin per no
presentar-se a les PAU.
Es menciona l’Albert Soler perquè va treure més d’un 9 a la fase comuna de les PAU.
ESCOLA SOBIRANS
Resultats de la promoció del 2016-17:
Català: 95’5%
Castellà: 90’9%
Estan a la franja mitjana-alta:
Anglès: 88’7%
Matemàtiques: 89%
Resultats bastant satisfactoris.
El que es fa a l’escola és que, malgrat que cada any intenten millorar, es comparen
diversos anys per poder valorar les millores i, de l’estudi, veuen que si del Cicle Mitjà
quasi el 100% d’alumnat obté les competències, aquests nens quan arriben a Cicle
Superior tenen una davallada. També veuen que hi ha uns aspectes concrets (expressió
escrita a castellà i anglès) on s’ha d’incidir més. I a matemàtiques, la part de càlcul.
Així doncs, els objectius del curs 2017-18 són la millora de l’expressió escrita en català i
anglès i el càlcul. I sobre això s’organitzen (en material, recursos, atenció a la
diversitat...).
Al final, el que s’ha d’assegurar és que surtin el màxim de preparats per accedir a
secundària, amb uns mínims sobradament assolits.
La població escolar va molt bé.
ESCOLA SANT MARTÍ

Normalment estan per sobre de la mitjana de Catalunya. Quasi el 100% de l’alumnat es
presenta a fer les proves de competències bàsiques (fins i tot els que tenen dificultats).
L’àrea en què hi ha notes més baixes és les matemàtiques.
El que va pitjor és el castellà, sobretot als cursos inicials. Però quan s’arriba a sisè, es fa
un tomb per part dels alumnes.
En català i anglès, els resultats són bons.
Objectius del Pla anual: expressió oral. Tot i que no comptabilitza en les competències,
incideixen molt en tots els aspectes per tal que els nens i nenes puguin expressar-se
correctament i sàpiguen enraonar bé.
AFA ENRIC CAMÓN
Inscripcions a 18 de desembre: 149 alumnes
60: anglès (bàsic/intermedi/intermedi avançat/anglès B2 -proves oficials-)
GES: 11
CFGS: català C1 i accés +25: 19
Català bàsic: 25
Instrumental I, II i III: 10, 14, 10
Al febrer de 2017 es van presentar 7 persones a exàmens i van aprovar diversos àmbits
cadascuna, excepte 3 persones que no van aprovar cap àmbit i a l’abril es van
presentar 8 persones amb els mateixos resultats.
A l’Accés a la Universitat va aprovar la persona que s’hi va presentar.
De mica en mica els alumnes es van traient els àmbits i van accedint a estudis.
La relació amb l’Institut s’ha de potenciar. Les pràctiques de l’Andrea Serrano van anar
molt bé.
Les parelles lingüístiques anirien molt bé i s’hauria de potenciar aquest projecte. La
regidora comenta que és un objectiu del primer trimestre.
Sobre el català, se suposa que el ciutadà ja té els nivells assolits i per això només es pot
fer el dels immigrants. Amb la informàtica passa el mateix.
L’anglès té molt d’èxit i demanda. L’aposta pel B2 és molt interesant i té molta acollida.
La regidora diu que el francès també punxa els darrers anys.
AULA DE MÚSICA
La Sra. Rosa Conesa comenta que no fan avaluacions finals. Explica que el curs anterior
hi havia 131 alumnes i aquest any 170. Les novetats són que aquest any hi ha una
quarta big band (en total, n’hi ha 4). Hi ha un projecte nou, “Música en família”.
Aquest any hi ha un combo d’adults. També hi ha la Banda de la Festa Major, amb un
grup amb molts temes. Els ha fallat el cor anglès, que no ha pogut tenir continuïtat.

De sisè de primària a primer de ESO hi ha baixes normalment, però quan els alumnes
arriben a Batxillerat, aquesta davallada és més evident.
Es parla que, en alguns casos, la música ajuda a treure millors notes. La sra. Maite
Casquete proposa que es podria fer anar alguns nens/nenes de l’Aula de Música a
provar de fer algun assaig amb les Corals de les Escoles i així , si es coneixen, potser
continuarien. Si es fes això hauria de ser cap al tercer trimestre i es poden ajuntar
esforços.
3: Oferta de línies de P-3
La Sra. Stella Pujol comenta que fa uns mesos la va citar el Departament per advertir-la
que el cens del 2015 és de 68 nens i amb aquests números, per les fugues naturals cap
a altres centres que sempre hi ha, es preveu que hi hauria d’haver 2 línies: una a cada
escola. Si hi ha possibilitat de fer una tercera línia perquè hi ha més preinscripcions, la
línia s’obrirà en el centre que tingui més sol·licituds.
El que està clar és que no s’arribaran a omplir amb 26 o 27 alumnes a cada línia, que
abans s’obrirà la tercera línia. La regidora demanarà que hi hagi un compromís per
escrit per part del Departament d’aquest tema de no excedir la ràtio.
Comenta que els nens del 2016 són 83 i que la idea és que es continuï sí o sí amb tres
línies.
La Sra. Pujol creu que fa temps que hi ha una demanda de l’Escola Sobirans cap a la
tercera línia. Pensa que es podria ser més atrevit i aplicar ja aquest proper curs, i així ja
es podria continuar el curs següent.
La regidora pensa que s’haurien de fer accions a l’escola bressol perquè els pares no
vagin a inscriure els seus fills a altres centres.
La Sra. Aitana Dellonder comenta que creu que va ser una cosa molt puntual, de
famílies que es van fer amigues i formaven part d’un cercle.
La Sra. Vila pensa que s’hauria de fer una trobada/reunió a pares de P-2 i amb
l’assistència de representants de tots els centres perquè es vegi que hi ha una unió i un
interès comú.
La Sra. Dellonder proposa aprofitar la reunió que es fa als pares de P-3 quan han de fer
el salt a l’escola d’infantil. Hi ha una mica de divergències en els horaris d’aquesta
reunió. S’ha de mirar de buscar el millor moment, perquè hi pugui haver el màxim
interès i oferir un servei de ludoteca.
Es faria una reunió adreçada a pares de tot el poble, els que tenen els fills escolaritzats
en centres i els que no.
La Sra. Pujol pregunta com s’hauria d’enfocar la reunió. La Sra. Vila diu que prèviament
s’hauria de trobar amb cada direcció i decidir quina informació es dóna i com es dóna
(PowerPoint, etc.)

La Sra. Marga Galofré [i falta afegir-la a la llista d’assistents] de l’AMPA La Petjada
ofereix fer tema ludoteca.
La Sra. Susana Sánchez, Cap d’estudis de l’Escola Sobirans pensa que no es tracta de
donar massa informació. Creu que s’ha de fer una trobada dinàmica, en què prevalgui
la imatge a la informació escrita.
La Sra. Àngels Salichs també pensa que va ser una cosa molt puntual. Creu que tothom
té bastant clar que els nens han d’escolaritzar-se al seu poble.
La Sra. Dellonder diu que hi ha bastantes famílies que busquen la proximitat amb el
lloc de treball del cercle familiar o els avis.
La Sra. Susana Sánchez comenta que cal incidir en els resultats finals de les escoles
perquè les famílies ho valorin a l’hora d’escolaritzar els seus fills.
4: Reserves de la Sala Municipal
Totes les escoles ja les han anat fent. Per a la festa de final de curs, la Sra. Conesa diu
que normalment sempre coincideix amb una o altra escola, però aquest any finalment
ho faran un diumenge al matí.
L’AMPA La Petjada ho farà un divendres a la tarda.
El dia 18 de maig a les 18 h hi haurà la Trobada de Corals.
5: Preparació del Carnaval
Ja es va fer una reunió fa uns dies i està tot organitzat. L’Escola Sant Martí pujarà per la
vorera i es trobaran tots al carrer de les Flors. Els alumnes de l’Institut aniran a les tres
escoles i hi col·laboraran en diferents aspectes.
6: Pressupost participatiu
El repartiment és el següent:
• 20.000 euros per a parcs infantils de tot el poble.
• 18.000 per pintar l’Escola Sant Martí.
• 3.000 per a cistelles de bàsquet per a les escoles.
• 10.000 per a gronxadors a la pista.
• Skate park a la zona de la bassa.
• Parcs de davant de l’Institut.
La Sra. Sonia Olivares pregunta com s’ha de donar la informació dels serveis de
logopèdia als pares. La Sra. Alícia Muns, que ha gestionat aquest tema des
d’ensenyament de l’Ajuntament, li explica per sobre com s’ha procedit per a la

contractació de les logopedes, i queden que en uns dies redactarà un correu més
aclaridor.
7: Revista d’ensenyament
S’hauria de començar a preparar la informació. La regidora farà recordatori per correu,
però per maig s’hauria de tenir, cap al dia 11. Hi haurà d’haver informació de les
activitats que s’han fet durant el curs. Les fotografies haurien de ser en JPG. 3 pàgines
per escola i 1 per AMPA.
La Sra. Olivares demana que també se li enviï el recordatori a l’AMPA de l’Escola
Sobirans.
8: Modificació del Reglament del Consell Escolar
La Sra. Vila comenta que ja s’han aprovat pel Ple les modificacions del Reglament del
Consell Escolar Municipal, i diu que, pel que fa als representants que hi ha d’haver,
s’hauria de decidir per part de cada centre qui s’ha de designar. Passa llista dels
presents i la representació que tenen en el CME i demana que l’AFA designi un
representant de l’alumnat, així com també de l’Institut Domènec Perramon.
També presenta els nous membres:
- Mireia Fillol (AMPA Escola Bressol).
- Marga Galofré (AMPA Escola Bressol).
- Mònica Rosa (AMPA Escola Sant Martí).
- Susanna Sánchez (Cap d’estudis Escola Sobirans).
9: Guia de centres educatius
La Diputació ofereix un recurs amb un portal educatiu del poble amb tota l’oferta
d’ensenyaments reglats o no, d’entitats, de diferents departaments de l’ajuntament.
Explica que la Diputació ajuda a iniciar-ho però és cada centre qui ho ha d’anar
actualitzant. La regidora veu que serà una feinada per als centres i explica que es va
demanar el recurs però s’hi va renunciar perquè no hi havia hagut temps d’advertir el
Consell d’Ensenyament. Pregunta si es veu la conveniència de demanar de nou aquest
recurs. Però, en tot cas, el que ella ofereix és fer un llibret amb tota l’oferta educativa
del poble, en format paper, amb dades dels centres.
El Sr. Joan Duran veu que les visites al web no es realitzen. La informació la gent la treu
de Facebook, Instagram, etc. Veu millor el format paper.

La Sra. Rosa Conesa explica que per als que no fan ensenyaments reglats és millor la
informació del web, perquè la gent, quan busca ofertes, troba de manera diferent la
informació segons si es busca una escola oficial o un altre tipus d’ensenyament.
La Sra. Vila diu que la demanda inicial la va fer l’AFA, quan es va veure que hi havia
oferta de diverses bandes en relació a una mateixa disciplina (informàtica: AFA,
Jubilats, Club de la Feina).
Diu la regidora que es farà el llibret.
10: Torn de paraules
Informa la sra. Tònia Vila que la Mostra Literària es farà coincidir amb Sant Jordi i el
lliurament de premis serà el dia 22 d’abril.
La Diputació de Barcelona ofereix l’exposició “Escoles d’altres mons”, amb fotografies
d’imatges de nens que van a l’escola arreu del món. És molt gràfica i la Sra. Vila diu que
la demanarà per fer a la Sala d’Exposicions i demana que s’hi participi visitant-la.
La Sra. Vila explica què és el Consell del Poble i proposa que els alumnes participin en
coses per fomentar el civisme; per exemple que, un cop al mes, a l’Escola Sant Martí
(aprofitant que hi ha Can Borrell al costat), els alumnes de sisè es fessin càrrec del
manteniment d’una part (enjardinament). A l’Escola Sobirans, aprofitant que hi ha la
Riera i ara s’ha arranjat el talús, també s’hi podria fer el mateix. A l’Institut amb el
tema pintades.
Com exemple d’això la regidora d’ensenyament posa la Brigada Jove, i explica que
aquest any un noi que va treballar-hi va explicar al regidor d’obres que en un acte
vandàlic algú havia embrutat la paret que ell mateix havia pintat a l’estiu.
Escola de Família: després d’una reunió, es va arribar a la conclusió que és un projecte
en què no hi participen famílies i, per l’esforç que suposa i el poc interès que desperta,
s’ha pensat que s’hauria de potenciar a través de les AMPA. L’Ajuntament hi donaria
suport.
La Sra. Sonia Olivares comenta que hi ha pares que han comentat que els temes que es
tracten no són massa interessants. S’haurien de tractar altres temes. La Sra. Maite
Casquete diu que hi havia un recull de temes i que tant això com els horaris estaven
consensuats des d’un començament.
Alguna cosa es mantindrà (reunions en canvis de cicle) i altres es cancel·laran (festa de
comiat).

La Sra. Stella Pujol diu que si hi ha un tema concret que sorgeix en alguna escola es pot
proposar puntualment.
La Sra. Vila diu que, si s’ha de buscar un ponent per fer una xerrada concreta, la
regidoria ho podria assumir.
La Sra. Cleofasa Martínez explica que inicialment es feien trobades puntuals, però
també hi participaven pocs pares. Es plantejava com un diàleg, un intercanvi de
vivències.
El Sr. Joan Duran parla de la jornada de portes obertes, que sembla que serà del 13 al
23 de març (provisionalment) i demana consensuar les dates per no trepitjar-se.
L’Escola Sobirans ho farà entre setmana.
L’Escola Sant Martí ho farà un dissabte, i a més és probable que obrin durant hores de
classe.
L’Institut ho farà el 3 o el 10
La Petjada ho farà un divendres.
I no havent-hi altres assumptes que tractar es dóna per finalitzada la reunió, essent
2/4 de 8 del vespre del dia assenyalat al començament.

